બનાસકાાંઠા જીલ્લા લીલ સ વારા ા ક લ સા ક કાીર ક (તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ થ તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૭ સુઘ )

(૧)
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ક.૦૦/૪૫ વારે ીીજે કાણીઠક રાીન સ ીીાાં આ કાીના તહીદા ીએ એકબ જાના ીેળાલ લણાથ લીતાના લ કલ જીલ ડાલા નાંબ જીજે૧૨-એક્સ-૫૨૪૭ીાાં તથા ીીટ

સાયકલ નાં.જીજે-૨-એબ -૨૧૭૨ીાાં એી બાંને વાહનીીાાં ઇંગ્લ શ દારુ ન બીટલ નાંર-૯૨ કક.રૂ.૩૬,૮૦૦/- તથા લ કલ જીલ

ડાલાન કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- તથા ીીટ
ાખ હ ાફ ક ક તા તહીદા

સાયકલન કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- એી કૂલ ીળક કક.રૂ.૩,૦૧,૮૦૦/-ના પ્રીહક મુદાીાલન રે.કા. વર

નાં.૧ની ીળક આવ તેીજ તહીદા

લાસ લ ી ટની

નાં.૨ની લકડાઇ જઇ સુઈરાી લી.સ્ટ. પ્રીહક ગુ. .નાં.૫૦૬૮/૨૦૧૭ ધ પ્રીહક ધા ા ક.૬૫ઈ,

૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં આવેલ છે
(૨)
તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના ક.૧૧/૪૫ વારે ીીજે અી રઢ બીડડ

લીલ સ ચેક લીસ્ટ આ કાીના આ ીલ ઓએ સાથે ીળક હ કયાણાથ ગુજ ાતીાાં રે.કા.ની

લ પ્રાાંતતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર ચ લીતાના કબ્જજા ભીરવટા હઠળન ટાટા ટ્રક નાં.GJ-8-Y-8336 ીાાં રે.કા અને વર લાસ લ તીટની લ પ્રાાંતતય
તવદશ દારૂ લેટકઓ નાંર-૧૦૧૦ કુ લ બીટલ નાંર-૪૪૨૬૮ કક.રૂ.૪૮,૪૮,૦૦૦/- તથા ટાટા ટ્રક નાં.GJ-8-Y-8336 કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા તાડલત્ર , સ્સ J
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પ્લાસ્ટકકના ચુ ક ભ લ કટ્ટા નાંર-૭૫ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રાડકન લ ી ટ ફાઇલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સન ાઇઝ કીલો શન આદશડ કુ ન્ડા નજીક
જી.ટક. ીડ સ કહન્દ સાઇડ રીબબન્દર

ીાંડક લાંજાબનુાં બ લ અને શકકત ફ્રાઇટ ક કય ફલ ટ ઓન એન્ડ ટ્રાન્સ્લીટડ કીન્ટ્રાકટ આદશડ કુ ન્ડા નજીક યસ બેંકન

સાીે જી.ટક. ીડ સ કહન્દ સાઇડ રીબબન્દર
ની મુદાીાલ

ીાંડક લાંજાબન બબલ્ટક કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ીીબાઇલ નાંર-૦૫ કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- એી કુ લ ીળક કકિં.રૂ.૫૮,૬૩,૦૦૦/-

ાખ આ ીલ ઓ લકડાઇ જઇ અી રઢ લી.સ્ટ,. પ્રીહક ગુ. .નાં.૫૨૩૧/૧૭ પ્રીહક કલી ૬૫ એઇ,૮૧, ૮૩,૯૮ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક

કાીર ક ક વાીાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના ક.૨૨/૩૦ વારે ીીજે ાહ ચા

સ્તા થ ઉટવેલ યા રાીન સ ી સુધ રાીે આ કાીના આ ીલ એ એક બ જાના ીેળાલ લણા થ

એસન્ટ રાડક નાંબ એી.એચ.૦૫.બ .ડબ્જલ્યુ.૯૨૧૬ ીાાં રે.કા.અને વર લાસ લ ી ટ ની લ પ્રાન્ત ય દારૂન બીટલ નાંર.૯૦૪ કક.રૂ.૯૦,૪૦૦/- ની ાજસ્થાન
થ ગુજ ાત ીાાં લઇ આવ ઉલ ીક્ત એસન્ટ રાડક સાથે કુ લ મુદ્દાીાલ કક.રૂ.૧,૭૧,૯૦૦/-ન હ ાફ ક ક ક આ ીલ નાંબ -૧ લકડાઇ જઇ થ ાદલી.સ્ટ પ્રી.ગુ. .નાં૫૨૧૮/૧૭ પ્રીહક કલી ૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૯૮ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં આવેલ છે .
(૪)
તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૭ ના કલાક ૫/૧૫ વારે ીીજે વીંછકવાડક રાીે હાઇવે

ીડ ઉલ

આ કાીના તહીન સ્કી લ ઓ રાડક નાંબ

GJ-08-R-7716 ીાાં રે.કા ની

અને વર લાસ લ ી ટની તવદશ દારૂ લ પ્રાાંત ય ઇંગ્લ શ દારૂ લેટક નાંર-૭૪ કુ લ બીટલ નાંર-૩૫૫૨ જેન કુ લ કક.રૂ. ૩,૫૫,૨૦૦/- ની તથા સ્કી લ ઓ રાડક
નાંબ

GJ-08-R-7716 કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- એી કુ લ કક.રૂ. ૮,૫૫,૨૦૦/- ની મુદાીાલ ીળક આવેલ હીય અને સદ

સ્કી લ ઓ રાડક ની ચાલક રાડક મુકક

લીલ સ જીઇ નાશ જઇ ધાને ા લીસ્ટ પ્રીહક ગુ. .નાં. ૫૨૨૫/૨૦૧૭ પ્રીહક એકટ કલી ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા કકાીર ક ક વાીાાં
આવેલ છે .

(૫)
તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૭ કલાક-૨૦/૫૫ વારે ીીજે કણબ યાવાસ આ કામના તહો.એ કીાન્ડ
વર

લાસ લ ી ટ લ લાાંત ય દારૂ તથા બ ય

જીલ રાડક નાં.જી.જે.૮.ડક.૭૬૩૧ કક. રૂ. ૧૫૦,૦૦૦/-ીાાં રે.કા.અને

બીટલ નાંર ૧૮૦ કક.રૂ.૨૫૪૦૦/-તથા એક ીીબાઇલ કક.રૂ ૫૦૦/-ીળક કુ લ મુદ્દાીાલ કક.રૂ.૧૭૫૯૦૦/-ન

સાથે લકડાઇ જઇ દાાંતા લી.સ્ટ. પ્રીહક ગુ નાં-૫૧૭૦/૨૦૧૭ પ્રીહક કલી-૬૫ઇ.૧૧૬( ) મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૭ ક.૧૨/૨૫ વારે ીીજે સુઇરાી ટાઉન રાીે આ કાીના તહીદા ીએ સુઇરાી ટાઉનીાાં તા ાચાંદ વધીલાલ લ ીા
હ.સુઇરાીવાળાના ઘ ન આરળ આવેલ ખુલ્લ જગ્યાીાાં રીળ કુ ાંડાળાં વાળક લૈસા લાનાથ હા જીતની જુ રા

ી

(ીીચ )

ીતના રૂતલયા-૧૭,૭૨૦/- તથા ીીબાઇલ

નાંર-૮ જેન કકિં રૂ.૧૩૦૦૦/- તથા ગંજી પાના પતા નંગ-૫૨ તથા એક કારળના બીકસીાાં ૫૨ લાાંના લતા કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક લટ ન ચે ન ચે લાથ લ
વાદળક કલ નુ પ્લાસ્ટકકનુ ીેણ યુ કક.રૂ.૦૦/૦૦ન તથા એક ચાલુ હાલતનુ કુ લ

જેન કક.રૂ.૨૦૦૦/- ીળક કૂલ કકીત રૂ.૩૨,૭૨૦/-ના મુદાીાલ તથા

જુ રા ના સાકહત્ય સાથે લકડાઇ જઇ સુઈરાી લી.સ્ટ. સેકન્ડ ગુ. .નાં ૩૦૨૪/૨૦૧૭ જુ રા ધા ા ક.૧૨ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં આવેલ
છે .
(૭)
તા.૨૫/૦૬/૧૭ ક.૦૨/૩૦ ીાજે ીહાદવ યા રાીન સ ી આ કાીના તહીદા ીએ જાહ ીાાં રાંજીલાના વડ ત ન લત્ત ની લૈસાન હા
ીાડક

ીકડ

કી રૂા.૮૬૦૦/- તથા લટીાાંથ

ીકડા રૂા.૬૫૨૦/- ીળક કુ લ

જીતની જુ રા

ી

ીકડા રૂા.૧૫૧૨૦/- તથા રાંજી લાના નાંર ૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ ના તથા બે ખાખ

કલ નાાં કાંતાન કક.રૂા.૦૦/૦૦ નાાં તથા ીીબાઇલ ફીન નાંર ૬ કુ ાંલ કકરૂા.૧૨૦૦૦/- ના તથા બાઇક નાં GJ 08 AK 0679 નુાં કક.રૂા. ૪0,૦૦0/-નુાં તથા બાઇક નાં
નાં GJ 08 AA 2659 કક.રૂા.૨૫૦૦૦/-નુાં તથા સફદ કલ નુાં નાંબ

વર નુાં જયુલ ટ

સાથે તહી. ન. ૧ થ ૪ લકડાઇ જઇ ડકસા રૂ લ લી.સ્ટ. સેકન્ડ ગુ. .નાં.૪૦/૧૭ જુ રા

સ્કુ ટ

કકરૂા. ૪૦૦૦૦/- નુાં એી કુ લ કક.રૂા.૧,૩૨,૧૨૦/- ના મુદ્દાીાલ

ધા ા કલી ૧૨(અ) મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં

આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૫/૬/૧૭ ક.૦૧/૪૦ વારે ીીજે વાતી નવા રાીે ત્રણ
ીેઘવાલ (વણક ) હ.મુલ તા.સાાંચી જી.જાલી

સ્તા લાસે આ કાીના સ્વ ાજ ટ્રક્ટ નાં.RJ-15-1353 ની ચાલક કાલુ ાી S/O ભરા ાી જાતે

ાજસ્થાનવાળી લીતાના ટ્રક્ટ ન ટ્રીલ ીાાં રે.કા.ની તવદશ દારૂન લેટક નાંર–૧૯ તથા છુટક-૧૪૦ નાંર ીળક

કુ લ બીટલ નાંર-૧૦૫૨ કકિં.રૂ.૧૦૫૨૦૦/- તથા MPHON

કાંલન ની ીીબાઇલ કક.રૂ.૧૦૦૦/ તથા ટ્રક્ટ

ટ્રીલ સહકત કકિં.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા પ્લાસ્ટકકનુાં

ીેણ યુ-૧
ાં કક.રૂ.૦૦/ જે કુ લ ીળક કકિં.રૂ.૪,૦૬,૨૦૦/-ના મુદ્દાીાલ સાથે હ ાફ ક ક તા પ્રીહક લેટ્રીલીંર દ મ્યાન લકડાઇ જઇ કદયીદ
પ્રીહક. ક.૬૫ઇ,૯૮(૨) મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કાીર ક ક વાીાાં આવેલ છે .

પ્રીહક.ગુ. .નાં.૨૨૪/૧૭

